JUDr. Ladislav Smejkal
„Za slušnou a moderní advokacii všech advokátů bez rozdílu.“

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21
JAKO HLAVNÍ PRIORITU
Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

digitalizaci a využívání moderních technologií při správě agendy ČAK

•

zkvalitnění servisu pro advokáty a advokátní koncipienty

•

modernizaci vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

realizace advokátních zkoušek s využitím informačních technologií

•

knihovna ČAK jako moderní centrum vzdělávání včetně online informačních
zdrojů pro advokáty a advokátní koncipienty

•

zajištění
kvalitního
systému
vzdělávání
a celoživotního vzdělávání advokátů

•

aktivní profesionální účast ČAK na legislativním procesu

•

soustavné vylepšování mediálního obrazu advokacie na veřejnosti

•

nové a moderní webové stránky ČAK

•

přehodnocení pravidel o výši příspěvku na činnost ČAK u advokátek na
mateřské dovolené, advokátů, kteří mají přerušený výkon advokacie,
a advokátů, kteří dovršili určitý věk

•

zrušení veškerých neveřejných částí zápisu z jednání představenstva ČAK

advokátních

koncipientů

„Pokud budu zvolen do představenstva České advokátní komory, rád bych se podílel
na jejím řízení a při své práci využil svých téměř 20 let zkušeností z práce advokáta
a koncipienta. Rád bych svou energii věnoval tomu, aby byla Komora moderní
profesní organizací, která poskytuje vysoce kvalitní podporu svým členům a důsledně
hájí zájmy advokátního stavu na veřejnosti. Rád bych se zaměřil na zlepšení
komunikace Komory s jejími členy, ale i na elektronizaci a modernizaci procesů
a agend Komory.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval také na
Právnické fakultě Univerzity v Hamburku

•

má téměř 20 let zkušeností s prací v advokacii

•

po škole začal pracovat jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Kocián, Šolc,
Balaštík, kde po advokátních zkouškách pokračoval jako advokát; poslední dva roky
působil v této kanceláři jako vedoucí její bruselské pobočky

•

následně pracoval více jak šest let jako advokát a později lokální partner mezinárodní
advokátní kanceláře White & Case

•

poté odešel do pražské pobočky advokátní kanceláře Dentons, kde působí dodnes jako
její partner

•

primárně se věnuje oblasti pracovního práva, trestního práva, compliance
a sporové agendě, v rámci trestního práva se zaměřuje na kriminalitu tzv. bílých
límečků, trestní odpovědnost právnických osob, zastupování poškozených, interní
šetření a trestní compliance; pravidelně zastupuje klienty v soudních sporech,
rozhodčích a trestních řízeních, a to před českými soudy všech úrovní, včetně Ústavního
soudu; působí také jako rozhodce

•

je pravidelně uváděn v mezinárodních ročenkách (např. Chambers, Whoiswho
a Legal500) jako jeden z předních českých odborníků na oblast pracovního práva
a compliance

•

často vystupuje jako řečník na konferencích a seminářích věnovaných otázkám
trestního práva, compliance a pracovního práva

•

je zakládajícím členem České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo
(CzELA), členem Evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo
(EELA)

•

je členem Evropské asociace právníků trestního práva (ECBA), členem Akademické
rady Compliance akademie a zakládajícím členem názorové platformy Rozumné právo

•

od roku 2017 působí v Kontrolní radě ČAK

•

hovoří plynně anglicky, francouzsky a německy

Publikační činnost
•

je spoluautorem odborných publikací (Komentář k zákonu o trestní odpovědnosti
právnických osob a Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických
osob) a významnou měrou přispívá do odborné diskuse v těchto právních oblastech

